
Spoštovani poslovni partner!

Obveščamo vas o prodajni akciji energijskih in varnostnih paketov. 
Akcija velja za naročila prejeta , oziroma od 11.6.2019 do 31.8.2019
za potrditve naročil prejetih do 20.9.2019.

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnenwww.inles.si, e-mail: info@inles.si

SI - 1310 Ribnica, Kolodvorska 22
tel.: +386 (0)1 8377 100, fax: +386 (0)1 8377 333

Inles 
proizvodnja, trženje in inženiring d.d.

Svet dovršenega bivanja

Ribnica, 10.06. 2019IG/2019

PRODAJNA AKCIJA

Troslojno steklo:

 (4:/12/4/12/:4, 4:/14/4/14/:4 in 4:/16/4/16/:4)

- BREZ DOPLAČILA

TGI medstekelni distančnik

2 2Ug=  W/m K ali Ug=  W/m K Argon, 0,6 0,7

- BREZ DOPLAČILA

v črni ali sivi barvi

Pri naročilu * in  * dobite za ceno  troslojne zasteklitve TGI medstekelnega distančnika
dvoslojne zasteklitve in alu-natur medstekelnega distančnika.

Akcija velja izključno:

-  za naročila TGI distančnika. Pri naročilu ostalih distančnikov akcija ne velja!
   po ceniku.
-  za naročilo troslojnega stekla. Če kupec naroči dvoslojno steklo, se mu tako tudi proda. Vsa ostala stekla se obračunajo  
-  za program lesenih oken INO-80, 

TROSLOJNO STEKLO ZA CENO DVOSLOJNEGA
VELJA ZA LESENA OKNA INO-80

*

*
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- za zgibne in drsne stene ter balkonska vrata s pohodnim pragom

Akcija ne velja:

Akcija velja izključno:

- za program aluminijastih oken,

- za program lesenih, les/aluminij, pvc in pvc/alumij oken. Višina popusta je odvisna od izvedbe okna.

Povečana varnost z različnimi izvedbami OKOVJA RC2:

1. OKOVJE RC 2  necerticirana izvedba - brez pololive 
Vključuje le varnostno izvedbo elementov okovja, brez ostalih varnostnih ukrepov (vijačenje, lepljenje, itd.)
hb

NOVA DOPLAČILA:

    

2. OKOVJE RC2 in RC2 N  - certicirani izvedbi
Vključuje varnostno izvedbo z elementi okovja in ostalimi varnostnimi ukrepi - glede na posamezen 
program (pololiva s zaklepom, steklo P4A (A3), vijačenje, lepljenje, itd.)
hb

NOVA DOPLAČILA:

STOPNJA VARNOSTI
1-krilno

okno

84,00 � 163,00 �

35,00 � + DPM

67,50 � + DPM

124,00 �

148,00 �

180,00 �

po ceniku

243,00 � 134,00 �

65,00 � + DPM

124,00 � + DPM

263,00 �

1-krilno
okno

1-krilno
okno

2-krilno
okno

2-krilno
okno

2-krilno
okno

lesena okna

1-krilno okno 2-krilno okno

7 %

RC2* in RC2 N*

VIDNO OKOVJE

SKRITO OKOVJE

+ pololiva z zaklepom*

+ DPM

2 + steklo P4A/m
pri 2-slojni zasteklitvi*

2 + steklo P4A/m  s kovinskim
nanosom pri 3-slojni zasteklitvi*

les/alu okna

7 %

pvc in pvc/alu okna

6 %

* RC2 N izvedba je enaka certicirani izvedbi RC2, razen stekla. Vgradi se lahko katerokoli drugo steklo, ni nujno, da je varnostno.
* Stopnja certicirane protivlomne odpornosti po DIN V ENV 1627-1630. 

Pomočnik direktorja za prodajo

Igor Gasparič

S spoštovanjem,
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